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מייסד ומנהל ראשון ד"ר יוסף פעמוני ז"ל

הצטרפו אל עמותת חברי מכון ז'בוטינסקי – תשע"ז
תנו יד להפצת תרבות לאומית ומורשת ציונית
הנהלת מכון ז'בוטינסקי מאחלת לך ולאשר לך – שנה טובה ומבורכת ,שנת בריאות ,ביטחון,
שלום – ברוח מורשת מורנו זאב ז'בוטינסקי.
כמדי שנה אנו שבים ופונים אליכם ,ידידינו ,להצטרף כחברים לעמותת מכון ז'בוטינסקי ,או לחדש
את חברותכם בעמותה בשנה החדשה .אנו זקוקים לסיועכם ולשותפותכם .תרומתכם תסייע
לשמר ולהפיץ ביתר יעילות את מורשת ז'בוטינסקי.
הגיליון החדש של "חדשות המכון" ,הנמצא כולו באתר המכון ,משקף אך חלק מהפעילות הרבה
של המכון במחצית השנה האחרונה  -פעילות שתגבר ותלך בשנת תשע"ז הבעל"ט.
כדי להיות חבר העמותה ,עליך למלא את הספח למטה ולצרף המחאה בסך ( ₪ 200לפחות) –דמי
חבר שנתיים .צעירים עד גיל  35ישלמו  ₪ 100בלבד.
מי שיתרום  ₪ 500ומעלה ,יקבל שי – שני כרכים ממהדורת הכתבים החדשה של ז'בוטינסקי
מי שיתרום  ₪ 1000ומעלה ,יקבל שי – סט של  14כרכי אגרות ז'בוטינסקי שראו אור עד כה.
תעודת החבר בעמותת מכון ז'בוטינסקי לשנת תשע''ז תישלח אליכם בדואר .התעודה האישית
מקנה הנחות משמעותיות לאירועי המכון וברכישת ספריו .אנא עדכנו אותנו בכתובתכם
האלקטרונית (אי מייל)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------לכבוד
מכון ז'בוטינסקי בישראל
ת"ד  ,23110תל-אביב 61230
 תרומה למכון ז'בוטינסקי.

 אבקש להצטרף לעמותת מכון ז'בוטינסקי בישראל כחבר העמותה.
ידועות לי מטרות העמותה ואפעל לפיהן
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 מצ"ב המחאה לתשלום לפקודת "מכון ז'בוטינסקי בישראל".

 הוראת תשלום באמצעות כרטיס אשראי:

סמן  בסוג הכרטיס :ויזה  ישראכרט /מסטרקרד  אמריקן אקספרס.
שם בעל/ת הכרטיס_________________ :
מס' ת"ז__ __ __ __ __ __ __ __ __ :
מס' כרטיס__ __ __ __ :

תוקף הכרטיס:

__ __ .__ __ /

חתימה - --- --- --- --- --- --- ---

רח' המלך ג'ורג'  ,38ת.ד 23110 .תל-אביב  61230טל' 5287320
38 King George St., P.O.B. 23110 Tel-Aviv 61230 Tel. 5287320
פקסE-Mail: office@jabotinsky.org  Fax: 03-5285587 .
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